
 
 
 
 
 

ВЕБІНАРИ 
«Основи муніципального енергоменеджменту» 

 

Шановні представники місцевого самоврядування,  

У рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ» (далі – Проект), що впроваджується в 
Україні за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку 
Німеччини (BMZ) компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH», з метою підвищення інституційної спроможності міст та ОТГ у сфері 
енергоефективності та енергоменеджменту планується проведення онлайн навчання.  

5 вебінарів, цільовою аудиторією яких є фахівці відповідальні за енергоменеджмент та 
енергоефективність у громаді, будуть присвячені основним аспектам муніципального 
енергетичного менеджменту. Запрошуємо двох фахівців Вашого міста чи ОТГ, які 
відповідають за енергоменеджмент та енергоефективність взяти участь у зазначених 
вебінарах. 

Вебінар 1: «Як розпочати роботу? - Управління та 
принципи прийняття рішень для впровадження 
успішного енергоменеджменту» 

 

Вебінар 2: «Визначення енергозатратних об'єктів.- 
Важливість збору та оцінки даних» 

 

 

Вебінар 3: «Покращення системи енергоменеджменту 
– Безкоштовні та недорогі заходи для заощадження 
енергії» 

 

Вебінар 4: «Поглиблення знань у сфері 
енергоменеджменту. Підвищення потенціалу 
відповідального за будівлю» 

 

Вебінар 5: «Як постійно вимірювати та перевіряти 
споживання енергії? - Енергетичний моніторинг та 
звітність» 

 

 

Кожен вебінар буде проходити у визначений день. Орієнтовна тривалість вебінару – 75 хв., та 
додатково сесія запитань та відповідей 15-30 хв.  

У зв’язку з великою кількістю учасників, вебінари будуть проведені у 4 хвилі. Просимо звернути 
увагу на дати та час проведення онлайн-тренінгів для Вашої області: 

 

Дата Час  Область 
29.04, 30.04, 04.05, 05.05, 
06.05 

10:00 Львівська, Волинська, Житомирська, Рівненська, 
Тернопільська, Хмельницька  

29.04, 30.04, 04.05, 05.05, 
06.05 

14:00 Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська, 
Черкаська, Кіровоградська 



 
 
 
 
 
13.05, 14.05, 15.05, 18.05, 
19.05 

10:00 Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, 
Вінницька, Миколаївська, Одеська  

13.05, 14.05, 15.05, 18.05, 
19.05 

14:00 Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, 
Херсонська, Донецька 

 

Для реєстрації просимо заповнити реєстраційну форму та надіслати на електронну 
пошту nataliia.klymenko@giz.de до 27 квітня 2020 р. У день проведення вебінару, Ви 
отримаєте персональне запрошення у вигляді посилання на вебінар на вказану Вами адресу. 

Через обмежену кількість місць, учасники будуть обиратися на конкурсній основі. Відібрані 
учасники отримають підтвердження реєстрації на вказану ними електронну пошту до 27 
квітня 2020 року. 

Після проходження онлайн навчання учасники отримають електронні сертифікати про участь 
у вебінарі. 

Однією з умов участі є реєстрація та створення профілю Вашого міста/ОТГ на платформі 
http://misto-em.org.ua/   

 

З повагою, Команда Проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ 

Наталія Клименко 

Асистент проекту 

GIZ GmbH, Україна 

 Т +38 095 083 91 77 
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